Referat lokalrådsmøde den 25. maj 2011.
Møde:

Onsdag den 25. maj 2011, Det Gamle Bibliotek, kl. 19.00

Deltagere:

Jeanette Bechmann, Thomas Kim, Harry Skydsgaard, Kjeld Christiansen, Kim Kjølhede, og
Peter Bruvik-Hansen.

Afbud:

Birgitte Rasmussen

Referat:

Jeanette Bechmann

114. Åbent møde.
Der er åbent møde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle er velkomne til at spørge eller give
information til Lokalrådet.
Ingen fremmødte
115. Godkendelse af referat fra mødet den 13. april 2011.
Godkendt
116. Godkendelse og prioritering af dagordenen.
Godkendt
117. Varmeplan 2011-2020.
Peter har svaret kommunen og skrivelsen er rundsendt til lokalrådet.
Skrivelsen tages til efterretning.
118. Vejnavn til ny udstykning.
Vi har fået parthøringsskrivelse fra kommunen, der indstiller vejnavnet Christiansvej,
hvilket også er indstillet fra lokalrådet.
Og ydermere anbefaler Waldemarsvej til den anden stikvej.
119. Cykelsti til Resenbro.
Fortsættelse af punktet fra sidste møde.
Vi har endnu ikke fået nogen angivelse af, hvornår arbejdet forventes afsluttet.
Indvielsen af cykelstien fredag d. 8. juli. Vi er inviteret til møde d. 27. maj kl. 8.30,
mødet afholdes inde på Rådhuset. Voel lokalråd er inviteret sammen med Resenbro
Lokalråd omkring hvordan cykelstien kan indvies.
Kjeld og Harry deltager.
120. Lokalplan32-003 for udstykning ved Thorupgårdsvej i Voel.
Frist for ændringsforslag er den 25. maj 2011.
Der ”må” plantes navr-hæk på bagsiden (ud mod grønne fælles arealer) samt mellem
naboerne, men ud mod fællesarealerne må der ikke plantes hæk eller opsættes hegn.
Vi gør ikke mere i forbindelse med Lokalplanen.
121. Ansøgning til Indenrigsministeriet vedr. masterplan.
Vi er bevilget 87.500 kr. fra Landdistriktspuljen for 2011. LAG Silkeborg er søgt om
sidste halvdel af beløbet.
Efterfølgende er der blevet søgt om det resterende beløb hos LAG. D. 14. juni, skal den
lokale LAG beslutte om de ønsker at gå videre med vores ansøgning til
fødevareministeriet (mv.)
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122. Hjemmeside update.
Tovholder Jeanette fortæller om status.
Gennemgang af hjemmesiden. Vi går live i weekenden.
Peter og Jeanette laver konkurrence for at få billeder med aktivitet på hjemmesiden.
Facebook – Voel Lokalråds side på Facebook bliver vist i stort omfang og umiddelbart
ser det ud til, at vi har herigennem sikre en god portion informations deling.
123. Støjproblemer på Jyllandsringen.
Vi har fået en henvendelse fra borgere i Resenbro, der håber, at vi vil bakke dem op
med hensyn til dæmpning af støjen.
Tovholder?
Vi har fået en henvendelse fra Peter Størup omkring hjælp til opbakning med hensyn til
dæmpning af støjen. Vi ønsker ikke at gå ind i sådan en opbakning, da vi ikke ved om
det er den generelle holdning i byen eller om der rent faktisk er flere der er for mere
aktivitet på Jyllandsringen.
124. Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2011.
Vi skal have fastsat datoerne for møderne det kommende halve år.
Møder for det næste halve år udover mødet d. 22. juni, som allerede er planlagt bliver:





24. august 2011
5. oktober 2011
16. november 2011
14. december 2011

125. Orientering.
1. Grauballe Lokalråd har sendt skrivelse ud, hvor de opponerer imod at der bliver
brugt penge på en ny stor hal i Silkeborg, nu hvor de har kæmpet for en hal i
Grauballe i 10 år. Voel Lokalråd ønsker ikke at gå ind i en direkte opbakning. Vi
har dog forståelse for deres synspunkt.
2. Lokalplan for Margrethesvej er på budgettet for 2012.
126. Eventuelt.
Peter har modtaget information om at DNGjern har meldt sig ud af hovedafdelingen.
De forespørger om Voel ønsker at være med i den lokale rengøringsdag næste år.
Vores holdning er, at vi holder os til landsindsamlingen.
Mødet slut kl. 20.30 og næste møde er den 22. juni 2011 kl. 19,00

